
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑ “ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ”

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
“ΛΑΜΠΑ∆ΙΣΤΗΣ” 2011
ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θέμα:
“Μετάνοια”

Έκθεση: 
“Η ΜΟΡΦΟΥ ΩΣ ΘΕΟΜΟΡΦΟΥ”
του χθες, του σήμερα και  του αύριο
Διάρκεια Έκθεσης:
22 Μαρτίου - 11 Σεπτεμβρίου 2011
Ώρες Λειτουργίας: 10 π.μ. - 7 μ.μ.

Συνεργασία: Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου 
και Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου
Στα πλαίσια λειτουργίας της κατασκήνωσης 
όλα τα παιδιά και στελέχη για ενίσχυση 
της ιστορικής μνήμης και συνείδησης θα 
επισκεφτούν την πιο πάνω έκθεση.

(Να συμπληρωθεί απο τους γονείς)
Έχει παρουσιάσει το παιδί σας

κάτι απο τα ακόλουθα;

                                ΝΑΙ       ΟΧΙ

1. Σπαστική Βρογχίτιδα

2. Βρογχικό Άσθμα

3. Σπασμούς
Εάν ΝΑΙ, τι είδους; 

...........................................................................................

4. Επιληπτικό σύνδρομο

5. Αλλεργία
Εάν ΝΑΙ, τι είδους και σε τί; 

............................................................................................

..........................................................................................

6. Έχει κάνει πρόσφατα 
αντιτετανικό εμβόλιο;
Εάν ΝΑΙ, πότε; 

...........................................................................................

7. Αντιμετωπίζει προβλήματα 
ψυχολογικής φύσης; 
Εάν ΝΑΙ, ποιά; 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τυχόν φάρμακα παραδίδονται από το 
παιδί στον ομαδάρχη του!

Χρήσιμες Πληροφορίες για το ΠΑΙΔΙ Κατασκηνώσεις
2011

στον Λαμπαδιστή

Α΄ Περίοδος (27/6-4/7/2011)
Αγόρια και Κορίτσια Λυκείου

Β΄ Περίοδος (4-11/7/2011)
Αγόρια και Κορίτσια Δημοτικού (Δ΄, Ε΄)

Γ΄ Περίοδος (11-18/7/2011)
Αγόρια και Κορίτσια Γυμνασίου (Β΄, Γ΄)

∆΄ Περίοδος (18-25/7/2011)
Μόνο Προσφυγόπουλα 

Διαμερισμάτος Μόρφου σε συνεργασία 
με τον Δήμο Μόρφου

Ε΄ Περίοδος (25/7-1/8/2011)
Αγόρια και Κορίτσια Στ΄Δημοτικού 

και Α΄ Γυμνασίου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραφείο Πνευματικής Διακονίας 
Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Τηλ. επικοινωνίας: 
(Ευρύχου) 22-932034, (Περιστερώνα) 22823266

E-mail: pdiakonia@immorfou.org.cy
www.immorfou.org.cy

Ύπνος
Κουβέρτα
Μαξιλαροθήκες
Σεντόνια
Πιτζάμες

Υγιεινή
Οδοντόκρεμα
Οδοντόβουρτσα
Σαμπουάν
Χτένα
Πετσέτες (Μπάνιου-
Προσώπου)
Παντόφλες

Προαιρετικά
Μουσικό Όργανο
Βιβλίο
Φαναράκι

Ένδυση
Ζακέτα – Μπουφάν
Εσώρουχα
Φόρμα Γυμναστικής
Παπούτσια (Αθλητικά-
πρόχειρα-κλασικά)
Καπέλο

Κινητό τηλέφωνο
Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια
 (Αν φέρετε μαζί 

σας, δεν φέρουμε 
καμία ευθύνη, 
για οποιαδήποτε 
φθορά!!!)

Τι πρέπει να έχω 
μαζί μου στην 
Κατασκήνωση!

Τι δεν πρέπει 
να έχω μαζί 

μου!



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
Α   Α          Β          Γ        Β          Γ                  Δ         Δ          Ε  Ε

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: .........................................................

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................................
..................................................................................

ΟΝΟΜΑ: .................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: .................................................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ............................/.............................

Πατρός: ........................., Μητρός: ..........................

ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑΣ ΦΕΤΟΣ: ..............................

Εσωκλείουμε το πoσό των 100 € ως τροφεία

                            Υπογραφή Γονέων

....................................................

...................................................

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2011

(Πατρός)

(Μητρός)

Α: Η αίτηση να επιστραφεί συμπληρωμένη μέσω του εφημερίου 
της κοινότητος σας ή απευθείας στα γραφεία Πνευματικής 
Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου στην Ευρύχου ή 
στην Περιστερώνα, μέχρι τις 19 Ιουνίου 2011

Β: Οι αιτήσεις για την Δ’ Περίοδο θα παραδίδονται ΜΟΝΟΝ 
στα γραφεία του Δήμου Μόρφου στη Λευκωσία (τηλ. 22 44 7333)

Αυτό το καλοκαίρι...
μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί όμορφες καλοκαιρινές 
στιγμές στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μόρφου, στον «Λαμπαδιστή». 

Μέσα στην κατάφυτη και 
καταπράσινη κοιλάδα 
της Μαραθάσας, στα 

γάργαρα νερά του 
Σέτραχου ποταμού:

  

Θα μάθουμε να βοηθάμε ο ένας τον 
άλλο και να συνεργαζόμαστε.

Θα ξανασυναντηθούμε με τους 
παλιούς μας φίλους και θα γνωρίσουμε 
καινούργιους.

Θα τρέξουμε, θα χαρούμε, θα παίξουμε, 
θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, 
θα γελάσουμε, θα μιλήσουμε, θα 
επικοινωνήσουμε.

Θα ζήσουμε κοντα στη φύση και τις 
ομορφιές της.

Θα συζητήσουμε ότι μας αποσχολεί 
ελεύθερα.

κάθε κατασκηνωτική στιγμή...
και μια έκπληξη: Ομαδικό παιχνίδι, κέφι, χαρά, 
ζωντάνια, ψυχαγωγία.

Πολλοί νέοι και νέες έχουν ζήσει εδώ και χρόνια 
πρωτόγνωρες εμπειρίες κι έχουν δημιουργηθεί  φιλίες 
που αντέχουν στο χρόνο.

Κάθε μέρα που ξημερώνει στην κατασκήνωση είναι 
ξεχωριστή!!!

Αθλητισμός (Fut-
sal, ποδόσφαιρο, 
βόλεϊ, επιτραπέζια 
αντισφαίριση, κ.λπ.)

Εξορμήσεις στην 
φύση (Βουνό, 
ποταμός)

Αξίζει...
να ζήσεις στην κατασκήνωση του «Λαμπαδιστή» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, τη χαρά και τη φιλία.

Η εμπειρική παρουσία της Ορθόδοξης πίστης και η 
γνησιότητα των σχέσεων μεταξύ των Κατασκηνωτών, 
δίνουν ξεχωριστή αξία και νόημα στη ζωή σου.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Εκδρομές
Χειροτεχνία - Κατασκευές
Τραγούδια και χοροί
Επιτραπέζια παιχνίδια
Νυχτερινοί περίπατοι
Ομαδικά παιχνίδια, που προάγουν την 

συνεργασία και την ομαδικότητα
Ψυχαγωγικές στιγμές
Νυχτερινές εκκλησιαστικές ακολουθίες στην 

Θεοσκέπαστη.
Συμμετοχή στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Λαμπαδιστή


